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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 109/TB-HĐĐG ngày 06/9/2022 về việc lựa chọn đơn 

vị tổ chức đấu giá tài sản; 

Hội đồng định giá tài sản huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần tham dự: 

- Các thành viên theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; 

- Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước; 

- Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên; 

- Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng; 

- Đại diện Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh; 

2. Nội dung: 

Mở hồ sơ lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 109/TB-

HĐĐG ngày 06/9/2022. 

 3. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: 08h 30 phút, sáng thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2022.  

 - Địa điểm: Tại phòng họp số 3 UBND huyện. 

 Rất mong Quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự đúng thành phần để công việc 

đạt kết quả tốt và đề nghị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./. 

Ghi chú: (Đề nghị đại diện các Công ty đến dự mang theo giấy giới thiệu hoặc ủy 

quyền).  

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c); 

- Như mục 1: 

- Trang thông tin Điện tử huyện; 

- Lưu: TCKH (VT, CVTĐ). 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

TP. TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 

Đặng Thành Khanh 
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